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 ملخص البحث :

تعد الحضارة المصرٌة القدٌمة أحد أهم الحضارات اإلنسانٌة التى تعاٌش أفرادها بوعى واتقان مع الظواهر الطبٌعٌة 

المحٌطه بهم بكل ما تشتمل علٌه من عناصر كونٌة , والتى تحمل فى طٌاتها دالالت رمزٌة ذات بعد فكرى وفلسفى ٌرتبط 

العصر الذى ٌعٌشه اإلنسان فى تلك الحقبة الزمنٌة , فظهرت لنا العدٌد من المقتنٌات اآلثرٌة التى تحمل فى طٌاتها بطبٌعة 

ابعاداً فلسفٌة متعددة ومختلفة ترتبط بالشبون الدنٌوٌة والدٌنٌة , وتعد العناصر الحٌوانٌة أحد اهم الرموز التى استخدمها 

بر العصور المتعاقبة )دولة قدٌمة , وسطى , حدٌثة ( والتى حملت لنا دالالت المصرى القدٌم والتى شهدت تطوراً ع

رمزٌة ترتبط بالحقبة الزمنٌة التى ظهرت فٌها وقد ربط الفنان المصرى القدٌم بٌن كل تصور وخبرة فلسفٌة عقابدٌة 

 وحولها إلى خبرة جمالٌة ابداعٌة .

ها الدارس فى مجال التشكٌل المعدنى عند تصمٌم المشؽولة المعدنٌة وٌعد العنصر الحٌوانى من أحد العناصر التى ٌستخدم

اثناء دراسته للفن المصرى القدٌم وفقاً للمقرر الدراسى المقترح فى المجال , وعلٌه فإن هذا االمر ٌستلزم معرفة الدارسٌن 

دنٌة المقترحة للتنفٌذ وفقاً لالطار المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم اثناء تصمٌمه للمشؽولة المع

الذى ٌتسق مع الوظٌفة االستخدامٌة للمشؽولة المقترحة واالسالٌب التشكٌلٌة المنفذ بها المشؽولة المعدنٌة التى ٌصممها 

الدارس . وفى هذا السٌاق فإن البحث سوؾ ٌتعرض لدراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم 

ظهور هذه العناصر خالل الفترات الزمنٌة المتعاقبة ودراسة نماذج منها والتى نفذت بالخامات المعدنٌة المختلفة  وتطور

)نحاس , دهب , فضة , برونز( , وقد ُعرض البحث فى االطار المنهجى الوصفى التحلٌلى والتارٌخى وذلك الستعراض 

القدٌم , دراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن مفهوم الرمز ونشأته , ومفهوم الرمز فى الفن المصرى 

المصرى القدٌم مع عرض نماذج من المشؽوالت المعدنٌة التى ٌتضح فٌها العنصر الحٌوانى كأحد اهم الصٌاؼات 

 التشكٌلٌة. وانتهى البحث بعرض النتابج والتوصٌات .

 الفن المصرى القدٌم , تصمٌم المشؽولة المعدنٌة .المدلول الرمزى , العنصر الحٌوانى , الكلمات المفتاحٌة : 
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Abstract: 

The ancient Egyptian civilization is one of the most important human civilizations in which 

people coexist with the natural phenomena surrounding them with all the elements of the 

universe, which carries symbolic implications of a philosophical and philosophical dimension 

related to the time period in which it appeared and has linked the ancient Egyptian artist 

between every conceptual and philosophical experience and around it to the experience of 

creative aesthetic. 

The animal component of one of the elements used by the student in the field of metal 

formation in the design of metal works during the study of ancient Egyptian art in accordance 

with the proposed course in the field, so this requires the knowledge of students symbolic 

meaning of the animal element in ancient Egyptian art during their design for the proposed 

metal According to the frame which is consistent with the employment function of the 

proposed occupation and the plastic-executed methods of metal-working designed by the 

student, In this context, the research will examine the symbolic significance of the animal 

element in the ancient Egyptian art and the evolution of the appearance of these elements 

during the successive periods of time and study models thereof, which were carried out with 

different metallic materials (copper, gold, silver, bronze). The study of the symbolicmeaning 

of the animal element in ancient Egyptian art with the presentation of samples of metal works 

in which the animal element is shown as one of the most important formulations. The research 

ended with results and recommendations. 

. The research ended with the presentation of the findings and recommendations. 

Keywords: symbolic meaning, animal element, ancient Egyptian art, design of metal works. 

 خلفٌة البحث :

تعتبر الحضارة المصرٌة القدٌمة من أوابل الحضارات اإلنسانٌة التى استخدمت فى فنونها العناصر التى تزخر بها 

متنوعة ، حٌث ٌعد المدلول الرمزى بالفن المصرى الطبٌعة من حولها كدالالت رمزٌة تحمل فى طٌاتها أبعاد فلسفٌة 

القدٌم المرآة التى تعبر عن األصول الجمالٌة والفلسفٌة وهى أكثر المفاهٌم اتساعاً ، " فالفن المصري القدٌم ٌنقلنا لعالم 

رتبط بما وراء المفاهٌم والدالالت الفلسفٌة التً تجسدت فً صٌػ جمالٌة ورموز إبداعٌة تحمل دالالت فلسفٌة وجمالٌة ت

الزمن وما وراء الطبٌعة )المٌتافٌزٌقا( ممزوجة بالفلسفة األخالقٌة والتارٌخٌة والمعتقدات والشعابر الطقوسٌة والقٌم ، 

باعتبار كل ذلك مزٌج ثقافً شدٌد التداخل والتعقٌد عبرت عنه الفنون المصرٌة القدٌمة فً صٌػ جمالٌة تشٌر إلى المعانً 

ت بدورها مضامٌن جمالٌة كما اكتسبت طاقة روحٌة إٌحابٌة تشٌر إلى الفكر الجمالً الفلسفً المستتر بالرموز التً اكتسب

وراء أشكالها البصرٌة والمعبر عن جوهر هذه األشكال والذي ٌنقلنا من عالم الواقع إلى ما وراء الواقع ، وٌتخطى حاجز 

ور وخبرة فلسفٌة عقابدٌة وحولها إلى خبرة جمالٌة إبداعٌة" الزمان والمكان، وقد ربط الفنان المصري القدٌم بٌن كل تص

(11. ) 

ولقد تمكن الفنان المصرى القدٌم عبر األزمنة المتعددة من رصد وتجسٌد فكره وفلسفته فى صورة صٌاؼات فنٌة للتعبٌر 

ل معه خالل حٌاته الٌومٌة من عن المدلوالت الرمزٌة المرتبطة بمعتقداته الدٌنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وما أعتاد التعام

مظاهر طبٌعٌة " فتارٌخ الحضارة سجل واسع لتنوع أشكال اإلبداع الفنى ، وعبق التارٌخ خٌر شاهد على مدى عمق 

إعمال العقل فى تسطٌر تارٌخ الشعوب من خالل فلسفة الفن بكل أشكالٌاتها ومتؽٌراتها ، فهناك درجة كبٌرة من التقارب 

لفن وأٌدولوجٌا المجتمع ، فالتمثٌل الموضوعى لطبٌعة الفن ٌحوى بٌن جنباته العمل الفنى ، والفنان ، الحتمى بٌن فلسفة ا

 ( .2والعملٌة اإلبداعٌة" )
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وبالنظر إلى ما خلفه لنا المصرٌون القدماء من فنون ، نجد أن هناك العدٌد من السمات الفلسفٌة التى تظهر فى المدلوالت 

حٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم ، والتى ترتبط بالعقٌدة الدٌنٌة والمعتقدات اإلجتماعٌة والسٌاسٌة والتى الرمزٌة للعناصر ال

جسدها الفنان المصرى القدٌم فى العدٌد من المشؽوالت الحٌاتٌة وبالجدارٌات سواء بالمعابد أو المقابر فأستطاع أن ٌنقل لنا 

الطبٌعٌة ، واستحدم فى ذلك الخامات المعدنٌة وؼٌر المعدنٌة للتعبٌر والتجسٌد  فكره وفلسفتة فى هٌبات شكلٌة ترتبط بالبٌبة

عن هذه الهٌبات الحٌوانٌة ذات الفكر الفلسفى الذى انطبعت علٌه عقٌدة العصر الذى ٌعٌشه الفرد فى تلك اآلونه ، وال 

النحاس  -تخدم الخامات المعدنٌة الفلزٌة )الذهب ٌؽفلنا القول أنه ظهرت أؼلب الهٌبات الحٌوانٌة لخدمة العقٌدة الدٌنٌة ، فأس

 Turquoiseالفٌروز  – Carnelianالفضة( ، والخامات المعدنٌة الال فلزٌة )العقٌق األحمر  -األلكتروم  -البرونز  -

 ( .Lapis Lazuliالالزورد "البس الزولى"  –

لب بكلٌة التربٌة الفنٌة ، والتى ٌتطرق فٌها إلى دراسة وٌعد مجال التشكٌل المعدنى أحد المجاالت الهامة التى ٌدرسها الطا

التراث الفنى عبر حضارات متعددة ومختلفة ، حٌث ٌحظى الفن المصرى القدٌم بأهمٌة فى ذلك المجال من خالل طرحه 

لتصمٌمات بأحد كأحد الفنون التراثٌة التى ٌستخدم فٌها الطالب عناصره فى تصمٌم مشؽوالته الفنٌة المعدنٌة ، وتنفٌذ هذه ا

التقنٌات واألسالٌب التشكٌلٌة التى تتناسب وطبٌعة المشؽولة المعدنٌة التى ٌصممها الدارس. كما  ٌعد الفن المصرى القدٌم 

أٌضاً أحد المداخل التراثٌة المطروحة ببرنامج الدراسات العلٌا وخاصة مقرر "التشكٌل المعدنى فى التراث المصرى 

ر )شعبة تربوى( ، وٌظهر بالفن المصرى القدٌم العدٌد من العناصر كالعناصر اآلدمٌة والنباتٌة القدٌم" بمرحلة الماجستٌ

والحٌوانٌة وؼٌرها ، والتى تعبر كل منها عن مدلول رمزى ٌرتبط بالفكر السابد فى تلك اآلونة وقد استخدمها الفنان فى 

لفة ، والهٌبة الحٌوانٌة تعد أحد أهم العناصر التى تناولها صٌاؼاته التشكٌلٌة التى استلهمها من الطبٌعة بتنوعاتها المخت

الفنان المصرى القدٌم فى صٌاؼات متعددة تجسد فكره وفلسفتة التى ترتبط بالعقابد الدٌنٌة واألجتماعٌة والسٌاسٌة ، ومن 

ٌم إلفادة مجال التشكٌل هذا المنطلق ٌهدؾ هذا البحث إلى دراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القد

المعدنى ، وذلك فى إطار دراسة مفهوم الرمز بصفة عامة ، ومفهومه فى الفن المصرى القدٌم ، وإلقاء الضوء على 

المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى بهذا الفن ، وعمل دراسة وصفٌة تحلٌلٌة لنماذج من المشؽوالت المعدنٌة التى ٌتضح 

د الصٌاؼات التشكٌلٌة ، ولتعرٌؾ الدارسٌن بالمدلول الرمزى للعناصر الحٌوانٌة  فى الفن فٌها العنصر الحٌوانى كأح

المصرى القدٌم وأهمٌته ، خاصة عند تصمٌم المشؽولة المعدنٌة ، حتى نتمكن من تنمٌة الفكر الفلسفى للدارسٌن لٌصبح 

ة تصمٌمه الفنى بحٌث ال ٌحدث تعارض الدارس على دراٌة كافٌة بمدلول كل عنصر من العناصر المستخدمة فى صٌاؼ

 بٌن المدلوالت الرمزٌة المختلفة لكل عنصر من العناصر المستخدمة داخل التصمٌم الواحد.

 مشكلة البحث : 

ٌرى الباحثٌن أن المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم البد وأن ٌكون محور اهتمام للدراسة فى 

ى الفادة الدارسٌن لمجال التخصص عند بناء تصمٌمات المشؽولة الفنٌة المعدنٌة بما ٌتوافق وفكر مجال التشكٌل المعدن

 وفلسفة العقٌدة عند المصرى القدٌم ومنه فتتحدد مشكلة البحث فى التساؤل اآلتى :

 ٌمكن بدراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم اإلفادة فى تصمٌم المشؽولة المعدنٌة؟  

 فرض البحث :

 .ٌمكن أن تفٌد دراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم فى تصمٌم المشؽولة المعدنٌة 
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 هدف البحث :

 الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم كمدخل لإلفادة فى تصمٌم المشؽولة المعدنٌة؟دراسة المدلول الرمزي للعنصر  

 أهمٌة البحث :

 افادة مجال التشكٌل المعدنى من خالل دراسة المدلول الرمزى لنماذج من العناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم. 

المدلول الرمزى لكل عنصر حٌوانى من هذه  إلقاء الضوء على العناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم وتوضٌح 

 العناصر وفقاً لفكر وفلسفة الفن المصرى القدٌم.

تعرٌؾ الدارسٌن بالمدلول الرمزى للعناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم خاصة عند تصمٌم المشؽولة المعدنٌة ،  

 خل التصمٌم الفنى الواحد.وذلك لعدم استخدام عناصر حٌوانٌة ذات مدلول رمزى مختلؾ فى فلسفته دا

 حدود البحث :

 دراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم. 

 - فضة -دهب  -دراسة نماذج من العناصر الحٌوانٌة بالفن المصرى القدٌم المنفذة بالخامات المعدنٌة المختلفة )نحاس  

 برونز(.

 منهجٌة البحث :

 الوصفى التحلٌلى والتارٌخى وذلك الستعراض األطر اآلتٌة :ٌعتمد البحث على المنهج 

 مفهوم الرمز ونشأته , ومفهوم الرمز فى الفن المصرى القدٌم . المحور األول : 

دراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم مع عرض نماذج من المشؽوالت  المحور الثانى : 

 المعدنٌة التى ٌتضح فٌها العنصر الحٌوانى كأحد أهم الصٌاؼات التشكٌلٌة.

 المحور األول : مفهوم الرمز ونشأته , ومفهوم الرمز فى الفن المصرى القدٌم :

 : ”The Concept of symbol“مفهوم الرمز 

ٌعد الرمز أحد أهم األشكال البصرٌة فهو اللؽة التشكٌلٌة التى ٌستخدمها الفنان للتعبٌر عن احاسٌسه وانفعاالته ومعتقداته 

الفكرٌه والعقابدٌه ، لٌتضمن الرمز األحداث و األفعال التى ترتبط بفكر أو فلسفة أو معتقد قد ٌكون واقعٌاً أو ؼٌر واقعً 

المربً الذي نعٌشه ، "فالرمز هو تحقٌق لخٌال المبدع الذي ٌتخٌل عالماً جدٌداً ٌنتج عن رؤٌته البصرٌة  ومؽاٌراً  للعالم

( والرمز ٌتنوع فً شكله ومضمونه من عصر آلخر تبعاً للثقافة السابدة 11الممزوجة بما داخله من أحالم وانفعاالت ." )

ز ٌعد بمثابة )مفتاح بوابة الخٌال( والتً تتضمن أحداثاً ؼٌر واقعٌة فى كل حقبة تارٌخٌة ورموزها المختلفة وبذلك " فالرم

 (9بل هً عدة تصورات وابتكارات من وحً خٌال الفنان." )

ٌُعرؾ الرمز من الناحٌة الفنٌة بأنه اللؽة التشكٌلٌة التى ٌستخدمها الفنان للتعبٌر عن أحاسٌسه وإنفعاالته للمشاعر  و

جد الرمز البد أن ٌكون محمالً بقٌم المجتمع الثقافٌة والفكرٌة والعقابدٌة ، وهذا ٌضٌؾ على واألفكار والمعتقدات ، لهذا ن

األشٌاء المادٌة معنً )مدلول( معٌناً لتصبح رموزاً ، فلقد حاول اإلنسان بصفة عامة عن طرٌق الرموز أن ٌضفً على 

فكان للرمز دور كبٌر فى التعبٌر عن فلسفة وفكر  حقابق الحٌاة المادٌة معنً فلسفٌاً ٌرتبط بفكر العصر الذى ٌعٌشه ،

الثقافات عبر الحضارات ، و ٌعتبر الرمز هو العالقة الرابطة بٌن الجانبٌن "المدلول ، والتعبٌر" ، دون أن ٌكون هناك 

 صلة بٌن شكل الرمز والمضمون الذى ٌحمله المعنى من الرمز . 
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 نشأة الرمز:

كأحد أهم اللؽات البصرٌة و التى أطلق علٌها فى العصر الحدٌث فنون الحضارات القدٌمة ظهر الرمز فً العصور القدٌمة 

، حٌث كان اإلنسان فى تلك اآلونة ٌتعامل مع الرموز بوصفها طقوساً دٌنٌة أو تعاوٌذ سحرٌة أو ؼٌر ذلك بما ٌتفق مع 

مة وفقاً لثقافة المجتمعات ، وفٌما ٌعتنق من فكر وفلسفة العصر الذى ٌعٌشه . فاقترن اإلنسان بالرمز منذ العصور القدٌ

أفكار واتجاهات أثرت بشكل مباشر فً صٌاؼتة للرمز لذلك "استمد الفالسفة من دراستهم للرموز الكشؾ عن المعانً 

 (1التً ٌحملها الرمز لفهم المجتمع والثقافة. " )

لول محدد ،  فإرتباط الرمز لٌس باألشٌاء فقط وأصبح اإلنسان قادراً على وضع أفكاره فً رموز مدونة وكل رمز له مد

وأنما باألفكار أٌضاً ،  أن العالقة بٌن الرمز واإلنسان وسماتهما منذ القدم ال تختص بالرمز فقط وانما باإلنسان أٌضاً الذي 

إلى  ٌبحث عن وسٌلة ملخصة للتعبٌر إلدراكه بصورة مبسطة مما ربط الرمز بؽٌره من المجاالت كلؽة بصرٌة تهدؾ

 توثٌق المعارؾ .

 مفهوم الرمز فً الفن المصري القدٌم : 

صاغ الفنان المصرى القدٌم رموزه لتحمل دالالت فكرٌة وفلسفٌة تعبر عن معتقداته الدٌنٌة والعقابدٌة و التى تمثل 

رنا الحالى ,  مضامٌن مٌتافٌزٌقٌة فلسفٌة , وقد ظهرت هذه الرموز كلؽة بصرٌة تحمل قٌماً جمالٌة و تشكٌلٌة فى عص

( شٌباً ما ٌمثل شٌباً أخر من خالل عملٌة Symbol( تأكٌداً لهذا المعنى إن"الرمز   )W. Morrisوٌذكر لنا الكاتب )

( ، وعلى نحو (Convention ( ، أو كتقلٌد متبع Resemblance( وعملٌة تماثل )(Associationتداعً للمعنى 

 (18، لتمثٌل شٌباً أخر ؼٌر مربً" )أكثر خصوصٌة ٌستخدم الرمز شكالً محسوساً 

وعلى هذا النحو فإن الرمز بهذا المفهوم " هو عالمة تحمل تصوراً ٌجعلنا نفهم مؽزاه من خالل العالقة المتبادلة بٌن 

جمالٌة الرمز والتشكٌل الفنً المعبر عنه ، فقد عبر المصري القدٌم عن المفاهٌم الفلسفٌة من خالل الرموز التشكٌلٌة على 

أساس من اإلدراك الحسً الذي ال ٌتوافق مع األسس الواقعٌة ، ومن ناحٌة أخرى عبر عن مفردات العالم ؼٌر المربً 

وؼٌر المحسوس بعناصر ومفردات حسٌة وواقعٌة مستمدة من الطبٌعة والبٌبة ، وهنا تكمن عبقرٌته الجمالٌة فً إبداعه 

 (11ه" )لرمز فنً جمالً ٌكون ذو داللة على حقٌقة معتقدات

وقد ذكر لنا فٌلٌب سٌرنج أن "الرمزٌة خصصت فى األصل لتحجب عن الدنٌوٌن الحقابق المقدسة ، وذلك بإن تترك هذه 

الحقابق ظاهرة جلٌة ألوالبك الذٌن عرفوا قراءتها وما أن تتجسد هذه الحقابق فى رموز حتى تصبح قابلة لإلنتقال حسب 

فة المفاتٌح لفك الرموز ، ومن أجل التواصل أختٌرت الرموز فى الحضارات إمكانٌات الذهن وحساسٌة كل فرد فى معر

فقد كان المصرى القدٌم ٌتفاعل مع الظواهر الطبٌعٌة ( ، 6القدٌمة والثقافات البدابٌة ولذا أستمر الرمز فى الحٌاه" )

الحشرات وؼٌر ذلك من العناصر المحٌطة به بكل ما تحتوٌه من عناصر متعددة ومختلفة كالنباتات والطٌور والحٌوانات و

التى استطاع صٌاؼتها فى اطار فلسفى ٌتضح من خالل رؤٌته البصرٌة له ، والتى تركها على العدٌد من المقتنٌات اآلثرٌة 

و على جدران المعابد و المقابر وكل ما ٌشمل الحٌاة الدنٌوٌة والدٌنٌة للمصرى القدٌم حامالً فى طٌاته فكر وفلسفة العصر 

ٌعٌشه ومؤكداً فى ذلك على رمزٌة العنصر وارتباطة بالعقٌده ، فكانت اهمٌة الداللة الرمزٌة من اهمٌة الفكرة التى  الذى

كان ٌبحث فى التعبٌر عنها وذلك فى اطار قد ٌخرج عن الشكل فى الطبٌعة او ٌقترب منه ، فقد "جرت العادة أن نقول إن 

ب التعمٌم نقول أن الرمز شا مادى ٌمثل فكرة معنوٌة )ومن هذا القبٌل ، ذلك التمثال ٌرمز إلى هذا أو ذاك . ومن با

الصور السحرٌة الموجودة فى وادى الملوك التى تصؾ شروق الشمس الدابم أبداً(. وبناء على هذا ، ٌستعمل اللفظ )رمز( 

للشر ، ولكن ضخامة الحٌوان  فى علم اآلثار المصرٌة بعدة معان. فعلى سبٌل المثال لم ٌكن فرس النهر فى جوهره رمزاً 

 (4كانت مصدر متاعب للمصرٌٌن وسبباً فى إهالك زروعهم ، فإذا ما قتل أو حطم تمثال له زال الشر." )
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و قد ٌكون الرمز عبارة عن عنصر أو اكثر ٌتم دمجهما للتعبٌر عن مدلول فلسفى مختلؾ عن العنصر االصلى فى 

د فى هٌبة أشكال آدمٌة ، أو حٌوانٌة ، أو نباتٌة ، فجمٌعها من صنع األله الخالق. الطبٌعة "وتستطٌع القوى اإللهٌة أن تتجس

وإذا تم دمجها معاً )البشرٌة والحٌوانٌة بصفة خاصة( فى كٌان مركب تنبثق منها آلهة ذات فعالٌة وشدة بأس كبرى: ففى 

 األشكالكال منها. ونفس هذا األمتزاج بٌن  هذه الحال ، تعمل قوة سحرٌة أكثر مقدرة على ضم المضمون والقوى التى تمٌز

( , 8قد برع الرسام المصرى فٌه إلى أسمى درجاته ، وهو ٌتطابق فى أؼلب األحٌان بفكر محدد تم إعداده وتكوٌنه")

( أشهر التكوٌنات التى تجمع ما بٌن الشكل 1( تأكٌداً لهذا المعنى ، فٌظهر لنا فى شكل )4:  1وٌظهر لنا فى األشكال  ) 

، فابق التوازن هو تمثال "أبو الهول". حٌث ٌمثل هٌبة األسد ، الحٌوان  البشرى والحٌوانى فى هٌبة كٌان كامل مركب

الجسور القوى البأس ، الراعى الرهٌب للجبانة أو ألى مجال مقدس. وقد توج هذا الجسد برأس الملك "وتعتبر صورة 

 األسد أو المقاتل من ثوابت الفكر المصرى التى استعانت بها الكتابات والنصوص. –الملك 

( ٌظهر الجمع بٌن رأس اللبؤة وجسد امرأه حاملة فوق رأسها قرص الشمس التى تحٌط به الحٌة الحارسة ، 2شكل ) وفى

فقد استخدم الفنان المصري القدٌم "أنثى األسد" وأطلق علٌها اسم "سخمت" وهً رمز للحروب وكان لها العدٌد من 

واإلنسٌابٌة ، ووجهها ٌرمز للقوة والشدة والبأس ، فهً ذات  المعابد، وقد صورت برأس لبوءة وجسم آدمً ٌتمٌز بالرشاقة

( ٌظهر لنا الجمع بٌن رأس طابر أبو منجل وجسد إنسان فى هٌبة األله 3، وفى شكل )نظرة صارمة قوٌة شدٌدة الصالبة

رس مرتدٌاً ( ٌظهر الجمع بٌن رأس الصقر والجسد اآلدمى فى هٌبة األله حو4تحوت إله الحكمة والمعرفة ، وفى شكل )

 تاج الوجهٌن البحرى والقبلى داللة على توحٌد القطرٌن .

             

 

  

               

 

  

 
 

( ٌوضح تمثال أبو الهول حٌث ٌمثل هٌئة األسد وقد 1شكل )

 .(16)توج هذا الجسد برأس الملك . نقالً عن 

( ٌوضح اإلله سخمت تجمع بٌن رأس 2شكل )
اللبؤة وجسد امرأه حاملة فوق رأسها قرص 

 (22)    . نقالً عن: الشمس التى تحٌط به الحٌة
 

( ٌوضح الجمع بٌن رأس طائر أبو منجل وجسد 3شكل )
هٌئة األله تحوت إله الحكمة والمعرفةإنسان فى   

(23نقالً عن: )  
 

( ٌوضح اإلله حورس مرتدٌاً تاج 4شكل )

 الوجهٌن البحرى والقبلى
(24نقالً عن: )  
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المحور الثانى : دراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم مع عرض نماذج 

 من المشغوالت المعدنٌة التى ٌتضح فٌها العنصر الحٌوانى كأحد اهم الصٌاغات التشكٌلٌة :

 تمهٌد :

تعد األشكال الحٌوانٌة أحد أهم العناصر التى أستخدمها المصرى القدٌم فى التعبٌر عن معتقداته الفكرٌة والفلسفٌة تأكٌداً 

لعقٌدته الدٌنٌة واألجتماعٌة والسٌاسٌة التى مر بها عبر عصوره المتعددة والمختلفة ، وقد حظٌت بأهتمام بالػ فى العدٌد 

ان لها دور كبٌر فى النواحى الحٌاتٌة والجنابزٌة فظهرت العدٌد من المقتنٌات األثرٌة سواء من المقتنٌات األثرٌة التى ك

األدوات الشخصٌة "أدوات  –األدوات المنزلٌة  –التماثٌل  –كانت معدنٌة أو ؼٌر معدنٌة )على جدران المعابد والمقابر

لنقل ثقافة الحضارة ألجٌال متعاقبة . وٌعد ما خلفه لنا  الزى والزٌنة" ( وؼٌرها ، فى سٌاق أبدع فٌه الفنان المصرى القدٌم

المصرى القدٌم من مشؽوالت معدنٌة متعددة ومختلفة أحد أهم هذه المقتنٌات األثرٌة ، والتى أكد فٌها على عقٌدته فكان 

 ٌمة وشبه الكرٌمة .لخامة النحاس والذهب والفضة واأللكتروم دوراً كبٌر فى هذا األمر ، وقد أستخدم معها األحجار الكر

وحظٌت المشؽوالت المعدنٌة فى الفن المصرى القدٌم بأهتمام كبٌر من الصناع حٌث استخدمت العدٌد من المعادن المختلفة 

التى تؤكد على فلسفته العقابدٌة ، وأهم هذه المعادن النحاس والذهب والفضة واأللكتروم. فقد " كان الذهب هو المعدن 

ى صٌاؼة المجوهرات فى مصر القدٌمة. ومن الواضح أن المصرٌٌن القدماء النفٌس األول الذى أستخدم بصفة أساسٌة ف

وؼٌرهم من شعوب العالم القدٌم لم ٌعرفوا ؼٌره من المعادن النفٌسة األخرى التى تنتمى إلى المجموعة البالتٌبنٌة مثل 

وذلك بالرؼم من أن البرٌق األبٌض  Platinum, Rhodium and Palladiumالبالتٌن والرودٌوم والبالدٌوم 

كخلٌط طبٌعى من  Electrumالفضى لمثل هذه المعادن ، قد لفت نظر القدماء حٌن الحظوا وجود معدن األلكتروم 

( , وهكذا نستطٌع أن نقرر أن الذهب والنحاس والفضة واأللكتروم هى من أهم المعادن التى أستخدمها 3الذهب والفضة" )

 لصٌاؼة مشؽوالتهم المعدنٌة. المصرٌون القدماء

، خاصة بالنسبة ألدوات الزٌنة والقالبد ، "وفى بعض األحٌان كان  وقد استعمل النحاس فى صناعة الحلى والمصوؼات

ٌتم مزجه بالفضة ، وأمكن أٌضاً صناعة األوانى والكبوس من هذا المعدن ، وفى كثٌر من األحٌان كانت بعض أدوات 

اس . وتعتبر القٌمة األسطورٌة التى ٌحظى بها النحاس على قدر كبٌر من األهمٌة ، إنه بمثابة رمز الفنانٌن تصنع من النح

لبرٌق وتألق ٌتشابه إلى حد ما بالذهب ، وإذا كان الذهب ٌكون لحم األلهة وجسم الشمس فإن النحاس هو بمثابة المادة التى 

لقبة السماوٌة ، وأبواب السماء ، والجدران التى تحمى المقر خلقت منها العناصر األخرى بالكون األعلى : النجوم ، وا

( , أما بالنسبة 8« ")الجدار النحاسى » اإللهى. وهكذا نجد أن الفرعون خالل عصر الرعامسة كان ٌحظى بهذا اللقب: 

حصول علٌها من لمعدن الفضة فلم تكن متوفرة بالقدر الكافى فى مصر أو فى البالد المجاورة لها ، وكان من الممكن ال

 من الممكن الحصول علٌه من بالد النوبة وبالد بونت )الحبشة(. )*(دول قارة آسٌا ، وقد كان معدن الأللكتروم 

وكان لألحجار الكرٌمة وشبه الكرٌمة دور بارز فى التأكٌد على فلسفة المصرى القدٌم ، فقد ظهر لنا الثالوث المصرى 

لفٌروز والالزورد والتى كانت له فٌها فلسفة خاصة فقد "أختار المصرٌون القدماء هذه المتمثل فى أحجار العقٌق االحمر وا

األحجار لسبب أساسى ٌرجع إلى ألوانها الزاهٌة. وهناك ثالوث كالسٌكى تقلٌدى لتركٌبة األلوان التى كان المصرٌون 

ٌمثل إحمرار الدم الحى. والفٌروز  الذى Carnelianٌفضلونها فى الترصٌع. وٌتألؾ هذا الثالوث من العقٌق االحمر 

Turquoise  التركواز الذى ٌمثل حٌوٌة الخضرة المابلة للزرقة ، ومن الالزوردLapis Lazuli  الذى ٌمثل زرقة

( ، وقد كان المصرٌون القدماء ٌحصلون على إحتٌاجاتهم من هذه األحجار شبه الكرٌمة اما عن 3السماء الصافٌة" )

                                                           
(

*
 ( هو عبارة عن خليظ طبيعى من الفضت والذهب وتبلغ نسبت الذهب نحو ثالثت أرباع والزبع األخيز من الفضت.
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بٌبة المحٌطة بهم أو من البالد المجاورة لهم " فقد كانوا ٌحصلون على العقٌق األحمر من طرٌق أستخراجها من ال

الصحراء الشرقٌة. و على الفٌروز من شبه جزٌرة سٌناء، أما الالزورد فلم ٌكن موجودا فى مناطق التعدٌن الداخلة ضمن 

عروؾ بأسم بداخشان ، وكانت هذه األحجار الحدود المصرٌة ، "فقد كانت مصر تحصل علٌه من أفؽانستان بالموقع الم

الكرٌمة تصل إلٌها من خالل رحالت طوٌلة األمد تقطعها القوافل على ظهور الدواب حتى تصل إلى األراضى المصرٌة 

الفٌنٌقى ٌعتبر بمثابة مرحلة ترانزٌت لهذا الشأن. وقد سمى هذا النوع من الالزورد « جبٌل»وفى أؼلب األحٌان كان مٌناء 

بمقارنته بالحجر اآلخر الذى ٌعد بواسطة وضع مادة المعة زرقاء اللون قلوٌة فوق حجر التلك ، الذى « لالزورد الحربا»

 (8ٌستعمل عادة فى صناعة الجعارٌن" )

 المدلول الرمزى لألشكال الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم :

حملت كل منها داللتها الرمزٌة الخاصة بها والتى كان  ظهرت العدٌد من األشكال الحٌوانٌة بالفن المصرى القدٌم والتى

المصرى القدٌم ٌصوؼها بفكر وفلسفة ترتبط بعقٌدته ، فظهرت هذه الرموز ذات صله بمضامٌن فلسفٌة أستمدها المصرى 

أو بالضرر ، القدٌم من البٌبة المحٌطة به ، ومالحظته لهذه الحٌوانات والصفات الممٌزة لكل منها سواء تعود علٌه بالنفع 

فقد ارتبط المصرٌون طوال حٌاتهم باألرض ، ولذا كانوا ٌمضون حٌاتهم فى أجواء الحقول والمزارع بٌن حٌواناتهم ، بل 

كان المصرٌون أٌضاً شؽوفٌن بتأمل الطبٌعة بكل ما تحوٌه من عناصر دنٌوٌة ترتبط بحٌاتهم الٌومٌة ، وٌذكر ولٌام 

وانات والطٌور ٌعود إلى نظرة الرهبة والهٌبة واأللفة واإلعجاب واالنبهار التً ( "إن تقدٌس الحW. Morisٌمورٌس )

نظر بها اإلنسان المصري إلى القدرات التنظٌمٌة الؽرٌزٌة لهذه الحٌوانات وعبر عن تقدٌسه لها فً كثٌر من آثاره ، األمر 

 (18الذي ٌجعلها تحمل أسماء مختلفة باختالؾ أماكن تقدٌسها" )

اك إرتباط وثٌق بٌن اإلنسان وكثٌر من الحٌوانات سواء كانت نافعة أو ضارة . فالحٌوانات النافعة )مثل الكبش فقد كان هن

والثور والبقرة( كانت موضع تقدٌس وتألٌه ألنها من خالل قواها الخالقة كانت ترمز إلى الحٌاة التى تتكرر دابماً. أما 

الصحراء ، أو الكامنة بالصخور(  ، فقد كانت تؤدى من أجلها بعض بالنسبة للحٌوانات الضارة )حٌوانات النهر ، و

 الطقوس ، من أجل أن تحول قواها العدوانٌة لصالح اإلنسان.

وقد عثر على العدٌد من النماذج األثرٌة المعدنٌة وؼٌر المعدنٌة التى ظهرت فٌها العناصر الحٌوانٌة للتعبٌر عن مدلوالتها 

منٌة. وفٌما ٌلى سوؾ ٌتم عرض نماذج لالشكال الحٌوانٌة بالفن المصرى القدٌم وما تتضمنه الفكرٌة التابعة لكل فترة ز

 من مدلول رمزى له أثره فى فكر وعقٌدة المجتمع المصرى القدٌم ، والتى سوؾ ٌتم عرض أهمها :

اللبؤة  –قطة )باستت(ال –التمساح )سوبٌك(  –فرس النهر )تاورت(  -الكبش )خونوم(  –)أبٌس( الثور –البقرة )حتحور( 

 . أبو منجل )تحوت( –الصقر)حورس(  – القرد )البابون( –(susim)الحصان  –الكلب )إبن آوى(  –)سخمت( 

 :  البقرة )حتحور( -1

ٌطلق على البقرة فى الفن المصرى القدٌم لفظ )حتحور( وهذا الحٌوان ٌتمٌز بخصوبته الفابقة ، وقد كانت البقرة )حتحور( 

لألساطٌر منذ القدم ، "والنطق الصحٌح )حسب اللؽة المصرٌة القدٌمة ِحْت أو حوت بمعنى قلعة ، أو بٌت ، موضوعاً 

وِحر ، هو حورس فٌكون معنى ِحْت ِحر قلعة أو بٌت حورس ، وحتحور هى إحدى صور وأشكال حورس كما ٌدل على 

)خونسو( ٌرجع إلى عصر رمسٌس الثانى ، ( ٌظهر حوض جنابزى لـــ5( ، ونرى فى شكل )5ذلك اإلسم ِحْت ِحر" )

حٌث ٌجسد البقرة حتحور نابمة على حوض ماء )الخطوط المنكسرة رمزاً للماء( قرونها على شكل قٌثارة تحٌط بالشمس 

 ، وعٌنها على هٌبة عٌن حورس.
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وقد أرتبطت البقرة )حتحور( منذ فترة ما قبل التارٌخ ارتباطاً وثٌقاً بالسماء ، فهى واألجواء السماوٌة قد اعتبرا كمصدر 

تكاثر القطٌع وتناسله ، أما السماء فهى تضفى نورها وضٌاءها الالزم لوجود الحٌاة. للتوالد الحٌوى ، فالبقرة تعمل على 

وتقول األسطورة "إن الشمس الؽاربة عند المساء تدخل فى فم البقرة ، وبداخل بطنها تبدأ فترة حمل لٌلٌة لكى تولد 

بدأ قرص الشمس ، وهو بداخل مركبه بالمشرق من داخل بطن هذه الدابة فى هٌبة تناسل ٌومى دابم التجدد . وعندبذ ٌ

رحلة جدٌدة نهارٌة ، وقد اعتلى ظهر هذه البقرة السماوٌة ، ومن خالل دورها هذا كربة السماء ، تستطٌع حتحور أن 

تتجسد فى صورة أنثوٌة : فها هى تهٌمن على األرض قاطبة وقد تقوست على ذراعٌها وٌدٌها متدلٌة حتى سطح األرض 

قٌها وقدمٌها )شرقاً( ، ولقد أكتسبت هذه الصورة بالذات شعبٌة كبٌرة للوضع الخاص بحتحور سواء فى )ؼرباً( ، وعلى سا

( سرٌر من مجموعة الملك توت عنخ أمون مصنوع من 7(. وٌظهر لنا فى شكل )6( ، شكل )8هٌبة بقرة أو امرأة " )

حور على جانبى السرٌر تقؾ وكأنها تحمل الخشب المكسو برقابق الذهب ، شكلت أجزاءه لتجسد زوجٌن من البقرة حت

 الملك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر رمسٌس الثانى  –( ٌجسد البقرة حتحور نائمة على حوض ماء5شكل )
(6)القاهرة. نقالً عن:  –المتحف المصرى  –  

  

 

( ٌوضح األلهة نوت ربة السماء ، وقد اكتسبت هذه الصورة شعبٌة كبٌرة للوضع الخاص بحتحور سواء فى هٌئة بقرة أو 6شكل )

 امرأة.

(25نقالً عن :    )  
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 الثور )أبٌس(: -2

كان الثور أحد األشكال الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم 

وكان ٌطلق علٌه )أبٌس( ، وكان  منذ عهد األسرة الملكٌة 

األولى ٌعد كرمز للتوالد والقوة المخصبة وكان موضوعاً 

للعبادة  ، فقد "كان موضع طقوس شعابرٌة ، والشك أن 

الثور أكثرها شهرة بل واألكثر عراقة هى المتعلقة بعبادة 

"أبٌس" وكان ٌعبد فى منطقة منؾ ، ولقد جسدته الكثٌر 

من التماثٌل الصؽٌرة المصنوعة من البرونز بصفة خاصة 

)بعد االسرة العشرٌن( فى هٌبة حٌوان مكتنز ضخم الجثة 

سمٌك القوابم ٌعتلى رأسه قرنٌن ٌحٌطان بقرص الشمس 

أله تتوسطه "الحٌة الحامٌة". وبعدما ارتبط بكل من )بتاح( 

جبانة منؾ وأوزورٌس خلعت علٌه خصابص جنابزٌة 

فالثور عند ( ، 8( شكل )8كفٌلة بخلود المتوفٌن" )

المصرى القدٌم هو رمز للخصوبة والقوة حتى إن الملك 

ٌعتبر دابماً من الحٌوانات المقدسة فهو ٌرمز للقوة فً نفسه كان ٌصور فى هٌبة الثور أو ٌوصؾ بالثور، حٌث كان الثور 

 رب، والخصوبة والصمود.الح

 ( :Khnumالكبش خونوم ) -3

ٌعتبر الكبش كأحد أهم األشكال الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم والتى حظٌت بأهمٌة كبرى  ، فقد أطلق علٌه األله 

فى الدٌانة المصرٌة القدٌمة إله كان ٌصور على شكل كبش أو رجل له  Xnum)خونوم(. و ٌعد ")خونوم( أو )ؼونوم(  

رأس كبش وقرنٌن )ربما أشتق أسم الؽنم منه(. وطبقاً للمعتقد المصرى القدٌم قام خونوم بعملٌة الخلق المادى لإلنسان من 

النٌل المتوفر عند اسوان طمى النٌل على عجلة الفخار. وبعض الرواٌات تقول أنه كان ٌشكل األطفال الصؽار من طمى 

( ٌوضح الثور )أبٌس( فى هٌئة حٌوان مكتنز ضخم 8شكل )
الجثة سمٌك القوائم ٌعتلى رأسه قرنٌن ٌحٌطان بقرص 

 الشمس

  (26)  نقالً عن :

 

 

 –المتحف المصرى  –( ٌوضح سرٌر الملك توت عنخ أمون على هٌئة البقرة حتحور 7شكل )

(21القاهرة ، نقالً عن )  
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وٌضعهم فى أرحام أمهاتهم ، وقد عبد فى أماكن مختلفة فى مصر وإسنا وممفٌس )منؾ( بإعتباره اإلله الذى أتى بالنٌل 

 (.9( ، شكل )28لٌقٌم الحٌاة على ضفافه " )

الكباش بمدٌنة األقصر ، (  أشهر ما جسده لنا المصرى القدٌم له فى ذلك الممر المسمى بطرٌق 11و ٌظهر لنا فى شكل )

فهو عبارة عن طرٌق تصطؾ فٌه الكباش من معبد األقصر وحتى معبد الكرنك ، وما بقى من هذا الطرٌق مجسد فى 

 -مجموعة محدودة من الكباش تصطؾ بمدخل معبد الكرنك. )وقد كان الكبش فى ظل األمبراطورٌة الجدٌدة رمز )آمون

 رع( اإلله الشمسى الكبٌر(.

           

 

 

 

ٌستخدم كحجاب للوقاٌة من األرواح الشرٌرة ، ٌرجع إلى عصر الدولة الحدٌثة ، مصنوع  ( خاتم11وٌظهر فى شكل ) 

من الذهب المرصع بالعقٌق األحمر والمٌنا، وٌظهر به رأس الكبش تتوسط الخاتم وٌلتؾ حولها مجموعة من الزخارؾ 

و رأس الكبش قرص الشمس التى الهندسٌة ذات هٌبة مربعة ودابرٌة فٌظهر الكبش وكأنه ٌرتدى قالدة كهنوتٌة، وتعل

ٌعلوها ذلك الحجر من العقٌق األحمر تأكٌدأً على رمزٌة الشمس، وٌتوسط قرص الشمس الحٌة الحامٌة والتى تظهر من 

 الجهة األمامٌة لرأس الكبش.

 

( فٌصور دالٌة ترجع إلى عصر الملك بسوسنس كانت تستخدم كحجاب للحماٌة مصنوعة من الذهب 12أما شكل )

زورد ٌظهر فى ٌمٌن الصورة الدالٌة على هٌبة بٌت له باب ٌمكن ؼلقه أو فتحه بواسطة مقبض مثبت علٌه، وٌظهر والال

على جدران البٌت كبش من زاوٌة رؤٌة جانبٌة فى وضع الجلوس ٌعلو رأسه قرص الشمس، وفى أعلى الجدار جهة 

سم منحوت من  2.5ال صؽٌر )التمٌمة( أرتفاعها الٌمٌن صؾ من أربعة حٌات. أما فى ٌسار الصورة ٌظهر شكالً لتمث

حجر الالزورد ذو الزرقة القانٌة تكسوه رقابق الذهب التى تمثل قاعدة التمثال ، وأخرى تمثل شكل الصقر ، حٌث ٌكسو 

الجزء الخلفى من جسد التمثال. أما أعلى رأس الكبش فٌظهر قرص الشمس تتوسطه الحٌة الحامٌة بلون الذهب لتؤكد على 

فلسفة العقٌدة لدى المصرى القدٌم. والتمثال الصؽٌر )التمٌمة( هو جزء أساسى من الحجاب حٌث ٌمكن إدخاله وإخراجة 

 فى الدالٌة الذهبٌة عن طرٌق الباب الجانبى.  

  

( ٌوضح مجموعة من الكباش المصطفة على ممر الكرنك )مصر العلٌا( ، الكبش 10شكل )

29:  ): رع اإلله الشمسى الكبٌر . نقالً عن-رمز آمون    

( ٌوضح األله خونوم فى هٌئة 9شكل )

أنسان ورأس كبش على جدار معبد إسنا. 

(27نقالً عن: )  
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( تاورت واقفة على رجلٌها 13شكل )
 الخلفٌتٌن مستندة إلى العقدة السحرٌة.

 (13)  نقالً عن:

 

 

 

 

 

 (:Opet( أو )أوبت Thouerisفرس النهر )تاورت   -4

الحٌوانات التى عاشت على ضفاؾ نهر النٌل فى مصر القدٌمة كان فرس النهر أحد 

، وكان هذا الحٌوان اآلكل للعشب ٌمثل خطراً على حقول الفالحٌن لنهمه فى الطعام. 

، حٌث كانت أفراس النهر تخرج جماعات فى اللٌل فتذهب ألكل ما فى الحقول ، 

ان مظهراً من مظاهر القوى لذا اعتبر هذا الحٌو وتطأ بأرجلها ما لم تقتلعه بأفواهها.

المتمردة فى العالم. فقد اعتبر فرس النهر  فى تلك اآلونة عدواً للبشرٌة، " فقد 

الشرٌر واحتفظت أدفو مدٌنة اإلله  Sethأعتبروه أٌضاً الحٌوان المقدس لـ )ست( 

الخٌر حورس برماة الحراب المدربٌن على صٌده. لكن أنثاه كانت ذات الكفل 

رمز اإلخصاب واإلنتاج. وكانوا ٌعتبرونها ضرورٌة لبقاء الجنس   العرٌض الالمع

( و )الكابن الضخم( Opetالبشرى وُعبدت باسم )الكابن األبٌض( و )الحرٌم( )أوبت 

(. وتقول األساطٌر إنها كانت تساعد األمهات عند والدة اآللهة Thoueris)تاورت 

صور والتماثٌل والتمابم الموجودة والملوك والعوام من البشر. ومن هنا ٌأتى تفسٌر ال

بكثرة فى المعابد ، التى تبٌن تاورت واقفة على رجلٌها الخلفٌتٌن مستندة إلى العقدة 

 (.13( ، شكل )4السحرٌة" )

( سرٌر من مجموعة الملك توت عنخ آمون مصنوع من الخشب المكسو برقابق الذهب، شكلت 14وٌظهر فى شكل )

( ٌظهر لنا 15ن فرس النهر على جانبى السرٌر تقؾ وكأنها تحمل الملك . وأما فى شكل )أجزاءه لتجسد زوجٌن من حٌوا

عقد مصنوع من الذهب تظهر فٌه الوحدات الزخرفٌة لهٌبة خرزات من الذهب ذات الشكل البٌضاوى وأخرى لعنصر 

 بادل منتظم الهٌبة.فرس النهر اإللهة )تاورت( تقؾ على قدمٌها الخلفٌتٌن ، وقد نظم العقد بشكل تكرارى مت

 

 

 

 

  
ٌستخدم كحجاب للوقاٌة من األرواح الشرٌرة ( خاتم 11شكل )

(12، ٌرجع إلى عصر الدولة الحدٌثة. نقالً عن)  

 

( دالٌة ترجع إلى عصر الملك بسوسنس كانت 12شكل )

 تستخدم كحجاب للحماٌة
(12)نقالً عن   
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( ٌوضح األله سوبٌك فى هٌئة 16شكل )

رجل برأس تمساح من معبد كوم أمبو. نقالً 

 (30عن : )

 

       

 

 

 التمساح )سوبٌك(: -5

هو أحد الحٌوانات البرمابٌة التى كانت منتشرة فى مصر القدٌمة على ضفاؾ 

نهر النٌل والذى كان ٌخشاه المصرٌون القدماء بصورة كبٌرة حٌث تعلموا أن 

تماسٌح أن تهاجم المستحم أو من تحطمت سفٌنته ٌحذروه إذ عرفوا أن بمقدور ال

، وتجر النساء اللواتى ٌذهبن إلى النهر لٌمألن جرارهن بالماء ، أو من ٌؽسل 

الثٌاب هناك . "فالشك أن أكثر الحٌوانات ضراوة وشراسة هو التمساح ، سواء 

كان متوارٌاً بٌن أعشاب المستنقعات أو سابحاً على سطح المٌاة ، وكانت 

اإلله "سوبك" تمارس فى كثٌر من األماكن )ألن الخوؾ كان ٌمأل قلوب  طقوس

الناس منه( وخاصة فى مصر العلٌا بكوم أمبو، أو فى مصر السفلى ، وفى 

كروكدٌوبولٌس بالفٌوم ، وؼالباً ما ٌصور اإلله سوبك فى هٌبة إنسان له رأس 

أو ٌمثل وقد تمساح ، أو هٌبة تمساح كلٌة وفى كثٌر من األحٌان كان ٌجسد 

 (.  16( ، شكل )8أعتلى رأسه قرص الشمس" )

وهكذا بجل كثٌر من المصرٌٌن التمساح )سوبٌك( دٌنٌاً بنظرتهم المعقولة 

المنتظمة عن الكون ، وقد كرس عدد عظٌم من المعابد ٌمتد من مستنقعات الدلتا إلى شواطا السلسلة وكوم أومبو والجبلٌن 

هد الدولة الوسطى. وكان هو رب مدٌنة التماسٌح بالفٌوم وكل الجهات المحٌطة ببركة قارون ، لهذا األله الذى أشتهر منذ ع

كما ُكرس له نصؾ معبد كوم أمبو. وٌظهر عدد كبٌر من التماسٌح على إختالؾ أشكالها سواء كانت محنطة أو فى هٌبة 

د كوم أومبو ، هذا باإلضافة إلى أنه قد كان تماثٌل أو جدارٌات تصور التمساح )سوبٌك( وذلك داخل متحؾ التماسٌح بمعب

المصرى القدٌم ٌعظمه . وظهرت لنا التماسٌح بأحجام متعددة صؽٌرة كانت أم كبٌرة محنطة. وقد روى هٌرودوت أن هذه 

كانت ُتزٌن وُتطعم ، وتصنع لها أقراط من األحجار الصناعٌة أو الذهب وتوضع فى آذانها ، كما توضع ” التماسٌح

فى أقدامها األمامٌة. وٌقدم إلٌها طعام خاص ، وذبابح خاصة ، وٌعتنى بها بكل طرٌقة ممكنة أثناء حٌاتها. وعندما  األساور

تموت توضع فى توابٌت مقدسة ، ومن جهة أخرى فإن أهالى مدٌنة فٌلة لم ٌهتموا بالتماسٌح إطالقاً ، حتى أنهم كانوا 

 ( 4ٌة هٌرودوت هذه" )ٌأكلونها( وتؤٌد كتابات المصرٌٌن أنفسهم روا

  

( سرٌر من مجموعة الملك توت عنخ آمون ٌجسد 14شكل )
 (17زوجٌن من حٌوان فرس النهر. نقالً عن )

 

( عقد مصنوع من الذهب لعنصر فرس النهر 15شكل )
  اإللهة )تاورت( تقف على قدمٌها الخلفٌتٌن. نقالً عن:

(12)  



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

651 

( عقد مصنوع من الذهب والعقٌق األحمر والالزورد ، حٌث ٌظهر العقد وقد لضمت حباته بشكل 18وٌظهر لنا فى شكل )

تظهر فٌه الوحدات الزخرفٌة ذات هٌبة كروٌة )حبات العقٌق( ، والشكل البٌضاوى فى وضع رأسى ٌتوسط هٌبة التمساح 

 لزخرفٌة بتكرار متبادل منتظم ، وٌتوسط العقد حجر من الالزورد على هٌبة قطرة الماء .سوبٌك ، وقد تم لضم الوحدات ا

    

 

 

 القط ، الهر )باستت(: -6

الهامة التى أرتبطت ٌعد القط أو الهر فى مصر القدٌمة كأحد األشكال الحٌوانٌة 

رمزٌتها كألهة مقدسة للربة )باستت( ، فقد "كان ٌجرى تقدٌم تماثٌل هررة منحوتة من 

البرونز أو الجواهر كنذور للربة وهى ذاتها قد مثلت برأس هر على جسد امرأة ، 

(  ، فقد كان للقط فى 6وكانت الشكل الملطؾ من سخمت وهى ربة لها رأس أسد")

ة لدى اإلنسان وذلك من خالل كفاحه ضد الفبران التى كانت تفسد مصر القدٌمة أهمٌ

المحاصٌل الزراعٌة للمصرى القدٌم ، ولذلك فقد قدره المصرى القدٌم لدرجة تحرٌم 

( إحدى Bastet - Bastباستٌت )باإلنجلٌزٌة: و(. "19معاملته بشكل سٌا ، شكل )

أدمجت مع المعبودة سخمت  آلهة قدماء المصرٌٌن. عبدت على هٌبة القطة الودٌعة ،

فً الدولة الحدٌثة ، حٌث تمثل سخمت فً هٌبة اللبؤة المفترسة . فعندما 

تؽضب باستٌت تصبح سخمت ، وتنتقم من األعداء ومن هو ذو خلق رديء. 

كانت مدٌنة بوباستٌس )تل بسطة( مركز عبادتها. وترمز القطة إلى المعبودة باستت، 

انت تصورها الرسومات على شكل امرأة لها رأس ابنة معبود الشمس رع، التً ك

قطة . لذا ُتعتبر "باستٌت" معبودة الحنان والوداعة ، فقد ارتبطت بالمرأة ارتباطاً 

وثٌقاً. استأنس المصري القدٌم القطة لمالحظته أنها كانت تصتاد الفبران التً تدخل 

ربٌتها فً البٌوت . صوامع الؽالل تأكل منها وتفسدها . كما قام المصري القدٌم بت

وعند موتها كان ٌحنطها مثلما ٌحنط موتاه . وقد عثر فً مصر على أحد المقابر 

الكبٌرة تحتوي على نحو ملٌون من القطط المحنطة ، تحنٌطا بالػ الدقة واإلحكام . 

( جزء من سوار ٌرجع 21( , وٌوضح لنا شكل )34تنم على احترام كبٌر لها" )

مسبوك من الذهب ٌمثل ثالثة قطط فى وضع الجلوس  إلى عصر الدولة الوسطى

 وجمٌعها تلتفت برأسها فى إتجاه واحد

  

 –( ٌوضح تمثال األله سوبٌك على هٌئة التمساح 17شكل )

(31بارٌس. نقالً عن: ) –متحف اللوفر   

 

( عقد مصنوع من الذهب لعنصر التمساح 18شكل )
 (12) سوبٌك. نقال عن:

 

 

( جزء من سوار ٌرجع إلى 20شكل )

عصر الدولة الوسطى ٌمثل ثالثة قطط 
 فى وضع الجلوس.

 (12)نقالً عن 

 

( ٌوضح تمثال القطة )باستت( 19شكل )
 (32محفوظ بمتحف اللوفر. نقالً عن: )

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

652 

 اللبؤة )سخمت(: -7

ٌعد "األسد" من أشهر الحٌوانات التى كان ٌخشاها األنسان ،  فهو ملك 

الضوارى الصحراوٌة القوى البأس ، فقد أعُتبر كمصدر رعب بالنسبة 

للبشر منذ فجر التارٌخ ، بل وشحذ خٌاالتهم الخالقة أٌضاً ، لكن اللبؤة 

 هى التى أُلهت، فقد أعتبرها المصرى القدٌم أحد األشكال الحٌوانٌة

فال شك أنها “الهامة فى داللتها الرمزٌة وكان ٌطلق علٌها )سخمت(،  

كانت أقل ضراوة وعدوانٌة من األسد ، كما أنها فى اؼلب األحٌان هى 

التى تنطلق للقنص، وتبحث عن الؽذاء لصؽارها. ولكى ٌتقرب منها 

المصرٌون القدماء وٌكتسبوا رضاءها ، أقاموا لها بعض الطقوس، "إن 

أى القوٌة قد عبدت خاصة فى منؾ ، ومن المالحظ أن )سخمت( 

الطقوس الخاصة باللبؤة قد اختلطت بتلك المتعلقة بالقطة ، فإن اإللهة 

"باستت" كانت تعبد أساساً فى "تل بسطة" )عاصمة األقلٌم الثامن عشر 

بمصر السفلى( ، وعلى ما ٌعتقد أن األلهتٌن فى نطاق العقٌدة الدٌنٌة 

اً شخصٌة إلهٌة واحدة : المظهر اللطٌؾ الهادئ هو كانت تكونان مع

 ”"باستت" ، أما الرهٌبة الخطرة فى "سخمت"، وأحٌاناً قد ٌصعب التمٌٌز بٌن هذٌن الحٌوانٌن من خالل الصور واألشكال

حٌط ( الصورة التقلٌدٌة التى مثلت "سخمت" فى صورة أمرأة لها رأس لبؤة ، أما وجهها الذى 21ٌوٌوضح شكل ) ( . 8)

به الشعر المستعار ٌعلوه قرص الشمس المثبتة به الحٌة الحامٌة ، فإن هذا الكوكب واللبؤة ٌعتبران على حد سواء بمثابة 

 قوى حٌوٌة ورمز السطوة والجبروت.

ق.م مكونة من وحدات زخرفٌة 1541( تظهر صدرٌة ترجع إلى عصر الملك أحمس األسرة الثامنة عشر 22وفى شكل )

وؼٌرها( ، ٌظهر فى وسطها عنصر اللبؤة فى وضع القنص ، وقد  -أشكال كروٌة  –الطٌور  –الؽزال  –ؤة متعددة )اللب

 تم تكرارها بشكل منتظم ، وفى أعلى الصدرٌة من الجهتٌن ٌظهر رأس حورس كقفل للصدرٌة.

األسرة الثانٌة عشر  ( فنرى حزام ٌرجع لعهد الملك سنوسرت الثالث عثر علٌه بمقبرة األمٌرة مٌرت23أما فى شكل )

ق.م( محفوظ بالمتحؾ المصرى بالقاهرة. والحزام مصنوع من الذهب والعقٌق األحمر وتظهر به الوحدات 1821)

الزخرفٌة ملضومة بشكل تكرارى منتظم لعنصر اللبؤة المصنوعة من الذهب، حٌث تظهر رأس اللبؤة فى وضع التدابر 

كل رأس لبؤة على حدى ثم لحامهما معاً. وٌفصل بٌن وحدات الذهب صفٌن من  للرأسٌن من الجهة الخلفٌة ، وقد تم سباكة

 العقٌق األحمر.

        

 

( ٌوضح الربة سخمت بجسد أمرأة ورأس لبؤة 21شكل )

(33) على جدار معبد كوم أمبو . نقالً عن :  

 

( صدرٌة ترجع إلى عصر الملك أحمس ٌظهر 22شكل )

 فى وسطها عنصر اللبؤة فى وضع القنص. 
 . (12`) نقالً عن:

 

( حزام األمٌرة مٌرٌت مصنوع من الذهب 23شكل )

  (14) والعقٌق األحمر. نقاٍل عن:
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 الكلب )إبن آوى(: -8

ٌعتبر الكلب أحد الحٌوانات النافعة التى كان ٌقتنٌها 

المصرٌٌن القدماء فى منازلهم كالقط لما أشتهر به من 

صفة الوفاء لسٌده والذى ٌعادل وفاء العبٌد البرابرة 

الذٌن كانوا ٌخدمون الفرعون. وكان هناك نوع خاص 

من الفصٌلة الكلبٌة ٌعرؾ باسم )أبن آوى( وهو النوع 

الوحٌد الذى حظى بالعبادة ولسببأً مشابهة مجموعة 

أنواع الكالب لهذا النوع كانت تحنط بعناٌة وتبجٌل 

دٌنى فى العصر المتأخر ، والدلٌل على ذلك وجود 

نطة بالمتاحؾ المختلفة، وقد عدة مومٌاوات لكالب مح

أشتهر أبن آوى باللون األسود الذى هو لون الزفت )القار( 

وهو من المواد الالزمة لعملٌة تحنٌط الموتى ، وأبن آوى فى العصر القدٌم لٌس كما ٌراه عالم الحٌوان فى عصرنا هذا " 

زه : أذناه المرتفعتان ، وأنفه المستطٌل مدبب ولكنه كلب وحشى ضخم أكثر قرباً من الذبب ، أسود اللون ، وأهم ما ٌمٌ

الطرؾ ، وخطم ضامر مشٌق ، وذٌل مسطح كثٌؾ الشعر، وبداٌة من متون األهرام )األسرة الخامسة والسادسة( أرتبط 

أنوبٌس بعملٌة بعث الفرعون المتوفى وساعده دوره كقابم بتحنٌط أوزورٌس وفقاً لما تقوله األساطٌر على إتساع مدى 

ه وبداٌة من األسرة الثامنة عشر من خالل المناظر المتعلقة بوزن قلب المتوفى )بكتاب الموتى( ٌقوم أنوبٌس أٌضاً شهرت

 (.24( شكل )8بتقدٌم المتوفى فى قاعة المحاكمة وٌشرؾ على آداء المٌزان وقد أرتبطت خصابصه دابما بعالم الموتى" )

)سٌد الجبانة( ٌمثله فى صورة حٌوانٌة جالساً فوق قاعدة على هٌبة ( وضع آخر ألنوبٌس 25كما ٌظهر فى شكل ) 

مصطبة ٌمثل كلب أسود ضخم ٌقوم بحراسة المدافن ،: إنه تمثال عثر علٌه بمقبرة توت عنخ آمون : فوق صندوق ضخم 

 من الخشب المكسو برقابق .

 

 

 

 المتحف المصرى بالقاهرة. –هٌئة مصطبة ( ٌوضح أنوبٌس فى هٌئته الحٌوانٌة جالساً فوق قاعدة على 25شكل )

  (15) نقالً عن:

 
 ( ٌوضح قٌام أنوبٌس بتحنٌط المتوفى.24شكل )

 (20)نقالً عن: 
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 (:susimالحصان ) –الحمار  -9

كان الشابع فى مصر خالل عهد الدولة القدٌمة والوسطى أستخدام 

الحمار كأحد الحٌوانات الهامة التى تخدمهم فى الحقول ونقل 

المحاصٌل وقد صور ذلك على جدران بعض المقابر ، شكل 

( ، ولكن الحصان لم ٌظهر إال مع الدولة الحدٌثة حٌث أتفق 26)

وا بالخٌول إلى مصر المؤرخون على أن الهكسوس هم الذٌن أت

وقد "أبتكر قدماء المصرٌٌن مجازات لوصؾ الحصان والعربة .. 

سمى ذلك الحٌوان )الجمٌل( ، وسمٌت العربة بـ )الملجمة( ، 

 merkabotو مركبوت  susimولكنهما ظال ٌدعٌان سوسٌم 

)أى الخٌول والعربات( ، وهما لفظتان أستعاروهما من جٌرانهم 

امٌة مثلما أستعاروا منهما هذٌن الشٌبٌن الذٌن المتكلمٌن باللؽة الس

تصفهما.... فنرى الملوك وعظماء النبالء فى عربات خفٌفة ذات عجلتٌن مصنوعتٌن من الخشب والجلد والمعدن ، ٌسرع 

بها حصانان فاخران وفٌها راكبان ، السابق والمحارب. وقد حاربت فرقة خاصة من راكبى العربات فى جمٌع الحمالت 

( 28( . وٌمثل شكل )27( .شكل )4كٌة منذ عصر تحتمس . أما ركوب الخٌول فترك للكشافٌن وحاملى المراسالت" )المل

خاتم من الذهب محفوظ بمتحؾ اللوفر ببارٌس فى أؼلب الظن أنه كان للفرعون نفسه ، وٌظهر فى أعلى الخاتم حصانٌن 

رٌة الشكل التى رصعت بالعقٌق األحمر من وسطها ، فى وضع اإلنطالق وٌحٌط بالحصانٌن مجموعة من الزخارؾ داب

وٌظهر باإلطار الخارجى من الخاتم مجموعة من االشكال الكروٌة المنتظمة فى هٌبتها والتى شكلت بأسلوب التحبٌب 

 )القطر(.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( ٌوضح تصوٌر الحمار على جدران أحد 26شكل )

(14) المقابر. نقالً عن:  

( خاتم من الذهب محفوظ بمتحف اللوفر فى 28شكل )
 أعلى الخاتم حصانٌن فى وضع اإلنطالق . نقالً عن:

(19) 

( ٌوضح تصوٌر الحصان والعجلة الحربٌة للملك 27شكل )

 أمنحتب الثالث.

 (35) نقالً عن:
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 القــرد: -10

القردة البرٌة قط فى مصر ، رؼم أن القرد كان إلهاً فى مصر لكن لم تعش 

حتى فى عصور ما قبل التارٌخ عندما كانت الصحراء تملؤها المستنقعات. 

وربما جاءت عبادته من الجنوب مع المهاجرٌن. "وقد جلبت القردة من البالد 

الجنوبٌة النابٌة .... وقد أرسلت الملكة حتشبسوت أسطوالً إلى بالد بونت ، 

ابداً إلى مصر ، تسلقت القردة حبال السفن فلما ؼادرها ذلك األسطول ع

الموصلة إلى سارٌاتها. وإبان الدولة الحدٌثة كان النوبٌون ٌدفعون جزٌة إلى 

الخزانة المصرٌة من )القردة والبابون( التى كانوا ٌصٌدونها من ؼابات 

( . وقد 4السودان أو من المنحدرات الحبشٌة التى تكثر فٌها حتى الٌوم" )

القدٌم للرمز تحوت أٌضا باستخدام شكال أخر وهو قرد البابون  رمز المصرى

( تمثال لقرد البابون محفوظ بمتحؾ اللوفر وعلى 29، وكما نرى فى شكل )

رأسه القمر إشارة إلى تحوت كونه ٌمثل القمر "وؼٌر معروؾ على وجه 

ر ، ولكن ٌقال أن هذا المخلوق ٌتؽٌر سلوكه التحدٌد لماذا أستخدم المصرى القدٌم رمز قرد البابون فى اإلشارة إلى القم

بشكل ملحوظ عند إكتمال القمر ، كما أن جماعات قرد البابون تصحو مع الفجر وتحدث جلبة كبٌرة وتزداد فى صٌحاها 

وحركتها مع بزوغ الشمس وكأنها تقوم بتحٌة الشمس عند شروقها وقد ٌكون هذا السلوك أحد األسباب التى حدت 

م أن ٌشٌر إلى شروق الشمس بتمثٌل قرد البابون رافعاً ٌدٌه إلى أعلى، وبالمثل فى اإلشارة لؽروب الشمس بالمصرى القدٌ

 (5بجعل البابون خافضاً ٌدٌه إلى أسفل" )

وقد ٌكون هناك مدلول آخر ٌعبر عنه القرد فى الثقافة المصرٌة القدٌمة حٌث " ٌالحظ أن واجهة قاعدة تماثٌل قرد البابون 

بى( وهو  –قد كتب علٌها األسم المصرى القدٌم )ِحع 

أصل كلمى )حابى( األسم المصرى القدٌم لنٌل مصر ، 

ى" والنٌل فى مصر القدٌمة هو الحٌاة وهو الفٌضان اإلله

( دالٌة وجدت بمجموعة 31( . وٌظهر فى شكل )5)

الملك توت عنخ آمون مصنوعة من الذهب والعقٌق 

األحمر والالزورد والفٌروز، وهى تجسد مشهد لمركب 

على سطح الماء ٌعلوها قردٌن ٌجلسان فى وضع متقابل، 

ٌتوسطهما والدالٌة جعران من حجر الالزورد حامالً 

ق األحمر، أنا القردٌن فقد قرص الشمس المرصعة بالعقٌ

تم تشكٌلهما من الذهب المرصع بالفٌروز ٌعلو رأسٌهما 

 الهالل حامالً قرص القمر المكتمل )مصاغ من الذهب(، وهذا المشهد تعلوه السماء وما بها من نجوم.

 

 

 

 

 

( تمثال لقرد البابون محفوظ بمتحف 29شكل )

 (50)   اللوفر وعلى رأسه القمر. نقالً عن:

 

( دالٌة من مجموعة الملك توت عنخ آمون مصنوعة من 30شكل )

 (12الذهب والعقٌق األحمر والالزورد والفٌروز. نقالً عن: )
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  الصقر )حورس(: -11

ٌعد الصقر أحد أنواع فصٌلة الطٌور الجارحة التى تنتمى إلى المملكة 

الحٌوانٌة، والصقر طابر جارح متوسط الحجم وجم النشاط وكان 

معروفاً لقدماء المصرٌٌن أكثر مما هو معروؾ اآلن "وكثٌراً ما قٌل 

الطٌور األخرى  أن العدو ٌصٌبه الشلل أمام فرعون مثلما ٌصٌب الشلل

امام الصقر. فكان ملك طٌور مصر هذا ٌتمتع بهٌبة إله لكونه أهم 

طٌور السماء. ٌعرؾ كل منا حورس الذى ربما كان معنى اسمه 

)الكابن البعٌد( إشارة إلى التحلٌق البعٌد المدى والعلو الشاهق الذى 

 ( . وٌذكر لنا رندل كالرك4تبلؽه الطٌور الجارحة فى جو السماء" )

فى حدٌثه عن الرمز واألسطورة فى مصر القدٌمة أن "فى مطلع 

التارٌخ لم ٌكن األله األعلى عند المصرٌٌن سوى صقر ٌمثل جاثماً 

على مبنى أو خارجاً من المٌاه األزلٌة ، وكانت عٌنه الٌمنى هى 

الشمس وعٌنه الٌسرى القمر ، مما ٌستبعد إعتباره صقراً بالمعنى 

المؤكد أن المصرٌٌن حٌنما صوروا عٌن اإلله رسموا عٌن صقر ولٌس عٌناً آدمٌة ، بٌد أنه كان فى الحرفى للكلمة. ومن 

أعماق مخٌلتهم إله ىخر شبه منسى له صورة رجل أو مجرد راس وٌعرؾ بأسم )من ٌأمر العٌنٌن( وفى صورة أخرى 

المصرى عن أطوار القمر ودورة قوة )الضرٌر( ، وفى كال الحالتٌن أعتبرت العٌنان وحدتٌن منفصلتٌن. ولقد عبر 

 (. 7الشمس تعبٌراً رمزٌاً فى األساطٌر المتصلة بعالج العٌن أو العثور علٌها" )

وفى كثٌر من األحٌان قد ٌصور حورس الشمسى فى هٌبة إنسان له رأس صقر متوج بالقرص الشمسى ، فهكذا مثل فوق 

نحت بأسلوب النقش البارز والتصوٌرات على هذا النمط ال  باب معبد أبى سمبل بداخل إحدى الكوات :  شكل عمالق

( دالٌة على هٌبة الصقر حورس شكل جناحٌة فى هٌبة دابرٌة ، وقد شكل 32(. وٌمثل شكل )31تحصى وال تعد ، شكل )

 الصقر من الذهب المرصع أجزاءة من الالزورد وٌعلو فوق رأسه قرص الشمس التى تتوسطها الحٌة الحامٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( حورس الشمسى فى هٌئة إنسان له 31شكل )
  الشمسى. نقالً عن:رأس صقر متوج بالقرص 

(36)  

( دالٌة على هٌئة الصقر حورس من مجموعة 32شكل )

(17الملك توت عنخ آمون. نقالً عن: )  
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 أبو منجل )تحوت(:    -12

(، وٌظهر فى بعض األحٌان 33لقد رمز المصرى القدٌم لتحوت )القمر( كأنسان برأس طابر أبو منجل كما فى شكل )

على شكل الطابر نفسه "وٌقال أن الطابر أبو منجل والذى ٌشاهد كثٌراً وعلى مدار العام فى أنحاء كثٌرة من أفرٌقٌا، إال أن 

داً حٌث أنه كان كثٌراً ما ٌشاهد وهو ٌؽرز منقاره فى الطمى لٌلتقط الدٌدان تواجده فى مصر كان ٌرتبط بفٌضان النٌل تحدٌ

التى قد تتلؾ الزراعات وكأنه ٌخلص األرض من اآلفات والدرابن وٌمهدها للزراعة حتى تثمر الثمر المرجو منها، ومن 

أو صفاته أو تكوٌنه ، ولذلك  الجابز أٌضاً أن المصرى القدٌم قد استخدم هذا الرمز إلدراكه خاصٌة معٌنة فى سلوكه

استخدمها فى اإلشارة إلى الرمز تحوت كمصدرٌة لإلفاضة وكرمز للحكمة إلى جانب الصفات األخرى لتحوت وكنا بٌنتها 

 ( .    5الصور والنصوص المصرٌة القدٌمة" )

الطابر من الخشب ( تمثال لألله تحوت عى شكل طابر أبو منجل فى وضع الجلوس حٌث شكل جسد 34وٌظهر فى شكل )

المكسو برقابق الذهب، وشكلت الرأس والرقبة واألطراؾ من معدن الفضىة ، وصنعت عٌنه من حجر الكرستال األبٌض 

 ، والتمثال محفوظ بمتحؾ بروكلٌن للفنون بنٌوٌورك.

 

                     

 

 

 

 ( أهم العناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم ومدلولها الرمزي وأشهر هٌئاتها الشكلٌة :1وٌعرض جدول )

 الهٌئة الشكلٌة المدلول الرمزى العنصر الحٌوانى

حتحور، وهى إلهة بجسم سٌدة  وهى ترتبط باإللهة )حتحور(البقرة 

ورأس بقرة وتعتبر رمز الجمال والحب والسعادة، 

وانتشرت عبادة وتقدٌس البقرة فى مصر بشكل خاص 

وواسع لما تمتاز به من خصابص الحنان واألمومة 

 .ورعاٌتها لرضٌعها وإضرارها األلبان

وقد مثلت دابماً فً جسم إنسان بها من مالمح القوة 

لت فً أعمدة المعابد فٌما ٌعرؾ والرقة، كما مث

بالعمود الحتحوري. وأحٌاناً كانت تمثل على شكل 

بقرة وجسم إنسان ومن العالمات الممٌزة لها قرص 

 الشمس بٌن قرنٌها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (38نقالً عن )

  

كأنسان برأس  ( اإلله تحوت33شكل )

 (37طائر أبو منجل. نقالً عن:  )
( تمثال لألله تحوت عى شكل طائر أبو 34شكل )

 منجل. 

  (14) نقالً عن:
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كان ٌتمثل فى اإلله أبٌس إله الخصوبة، وهو رمز  الثور )أبٌس(

نفسه كان ٌصور فى للخصوبة والقوة حتى إن الملك 

هٌبة الثور أو ٌوصؾ بالثور، كما أنه كان البد من 

وجود مصارعة الثٌران فى عٌد السد أو التتوٌج 

، ٌعتبر من الحٌوانات المقدسة وهو ٌرمز للقوة للعرش

فً الحرب، والخصوبة والصمود والقوة، وكان 

ٌصور ٌعلوه قرص الشمس بٌن قرنٌه، الكوبرا 

ل الملك، وأحٌاناً على جسد آدمً المقدسة حارساً لتمثا

 . حارساً للمومٌاء فً المقبرة

 

 
 
 (39نقالً عن )

وٌعتبر فً فلسفة المصري القدٌم الخزاؾ الذي ٌشكل  الكبش )خونوم(

على دوالبه كل الكابنات، وهو ٌصور أحٌاناً برأس 

 .كبش وجسد آدمً بقرون ملتوٌة أفقٌة

 
 (40نقالً عن )

فرررررررررررررس النهررررررررررررر 

 )تاورت(

وهو الحٌوان الذى دابما كان ٌخاؾ على التهام 

المحاصٌل، حٌث إنه كان ٌحمٌها وفى حال تعرضها 

لخطر كان ٌبحر فى النٌل، وٌمثل فى اإللهة تاورت 

التى كانت تمتلك جسدا أنثوٌا ورأس فرس النهر، 

وتاورت هً ربة الحمل عند المصرٌٌن القدماء، 

النهر، أى وتعتبر أقدم معبودة مصرٌة فً هٌبة فرس 

بوصفها تجسٌداً ألنثى فرس النهر. اختصت بحماٌة 

السٌدات أثناء الحمل والوالدة، وبحماٌة األطفال 

الموالٌد، وحماٌة النابمٌن. لذلك فهى تعد من الربات 

الخٌرات الطٌبات، واشتهرت بقدرتها الفابقة فً صد 

جمٌع أنواع الشرور التى قد تصٌب البشر، سواء 

 وات.األحٌاء أو األم

 

 
 (41نقالً عن )

 ( ٌوضح أهم العناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم ومدلولها الرمزي وأشهر هٌئاتها الشكلٌة1جدول)
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تناول المصري القدٌم "رمز التمساح" واسماه  )سوبٌك(التمساح 

"سوبٌك" وقد أضاؾ إلٌه السمات البشرٌة بحٌث 

الحٌوانً تظهر فً عالقات متكاملة بٌن الرأس 

والجسد اآلدمً، فصوره ونحته ونقشه على الحوابط 

فً خطوط قوٌة تتناسب مع طبٌعته. وكان من 

المخلوقات المقدسة عند المصري القدٌم وقد صور 

أحٌاناً على جسد آدمً ورأس حٌوان، وأحٌاناً الحٌوان 

نفسه مصوراً كما فً الطبٌعة، وقد احتل التمساح 

 التعاوٌذمكانة متمٌزة فً الرسوم و

 
 (42نقالً عن )

القطة تعتبر حٌوانا مقدسا للؽاٌة، ألنه كان ٌعتبر رفٌق  القطة )باستت(

اإلنسان، ومن الحٌوانات األلٌفة التى تربى فى المنزل، 

وكانت اإللهة باستت قطة وتمثل الجرارة النافعة 

، وقد استأنسها المصري القدٌم وقدسها أٌضاً  للشمس

ة ورأس قطة بها من القوة وهً تمثل بجسم امرأ

والصرامة والصالبة ما جعلها ترمز للحرب، وؼالباً 

 ما تصور بمظهر ٌوحً بالؽموض والرهبة

 

 (43نقالً عن )

انثررررى األسررررد  اللبررررؤة

 )سخمت(

وهى تمثل اإللهة سخمت، ابنة رع، وٌمثل كامرأة 

برأس لبؤة، وكان إلهة الحرب، وعلى الرؼم من أنها 

األوببة واألمراض، كانت أٌضا كانت تسبب انتشار 

شفٌع األطباء، وهى تتمٌز بقوة وشراسة وقدرة فاتكة، 

 .وتم تقدٌسها اتقاء لشرها

 

 
 (44نقالً عن )

( ٌوضح أهم العناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم ومدلولها الرمزي وأشهر هٌئاتها الشكلٌة1تابع جدول)  
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شكل ابن آوى أو على شكل إنسان وٌظهر أنوبٌس فى  الكلب )ابن آوى(

برأس ابن آوى، وهو مسبول عن أجسام المتوفٌن، 

وهو الذى ٌتابع المٌزان عند محاسبة أرواح المتوفٌن 

وهو ٌساعد أٌضا المومٌاء عند االحتفال بطقوس فتح 

الفم، ومن ألقابه: الكلب الحارس، سٌد األرض 

، و المقدسة، الذى فى خٌمة التحنٌط، الذى ٌعتلى جبله

نجد أٌضا أنه على الكاهن المحنط ان ٌرتدى قناع هذا 

 .اإلله أثناء عملٌة التحنٌط

 
 (45نقالً عن )

شاع فى مصر خالل عهد الدولة القدٌمة والوسطى  الحمار

أستخدام الحمار كأحد الحٌوانات الهامة التى تخدمهم 

فى الحقول ونقل المحاصٌل وقد صور ذلك على 

ولكنه لم ٌؤله كالحٌوانات جدران بعض المقابر ، 

 األخرى.

 

 

 

 
 (12نقالً عن )

لم ٌظهر الحصان فى مصر إال مع الدولة الحدٌثة  (susim)الحصان 

حٌث أتفق المؤرخون على أن الهكسوس هم الذٌن أتوا 

بالخٌول إلى مصر، وقد أبتكر قدماء المصرٌٌن 

مجازات لوصؾ الحصان والعربة فسمى ذلك الحٌوان 

)الجمٌل( ، وسمٌت العربة بـ )الملجمة( ، ولكنهما ظال 

 .merkabotو مركبوت  susimٌدعٌان سوسٌم 

 

 
 (46نقالً عن )
 

وتعتبر من الحٌوانات المقدسة، ألن صراخاتها عند  القرد )البابون(

شروق الشمس تعتبر تحٌة لإلله رع إله الشمس، وهو 

المشهد الذى ظهر بداٌة فى معابد الشمس فى أبو صٌر 

منذ الدولة القدٌمة، ثم توالى ظهوره فى الكتب الدٌنٌة 

القرود كانت مصدرا للمرح واللهو المختلفة، كما أن 

، وقد قدس المصري القدٌم القرد،  فى مصر القدٌمة

وجعله راعً العلوم ورب العلماء والمتعلمٌن وفً كل 

مكتبة كان ٌوجد تمثال لقرد البابون ٌجلس وٌراقب 

المكتبة، وقد صور على شكل حابً رب النٌل بجسم 

تدل إنسان فً وضعٌة الجلوس بعٌون ثاقبة منتبهة 

 على عمق التفكٌر والذكاء .

 

 
 (47نقالً عن )

 ( ٌوضح أهم العناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم ومدلولها الرمزي وأشهر هٌئاتها الشكلٌة1تابع جدول)
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كان اإلله حورس ٌمثل كرجل برأس صقر، وارتبط  الصقر )حورس(

هذا اإلله بالواقعٌة، وتمت تسمٌته بعد ذلك بحورس 

وقد اعتبره المصرٌون رب الذهبى أو حورس الحى ، 

ٌطل على كل اآللهة من األعلى و"حورس" هو ابن 

أوزورٌس ورمز إلٌه المصرٌٌن بالصقر حورس وهو 

وقد  حامً الفرعون ووارث عرش أبٌه أوزورٌس،

صوره المصري القدٌم على شكل صقر ٌرتدي تاج 

الوجه البحري والوجه القبلً على جسد آدمً فً 

 توافق وانسجام تام.

 

 
 (48نقالً عن )

وٌعتبر واحدا من الحٌوانات األكثر تقدٌسا، حٌث إن  أبو منجل )تحوت(

تحوت إله الكتابة، والذى اخترع جمٌع العلوم التى 

ٌمثل كرجل برأس أبو منجل، وهو عرفها اإلنسان كان 

فً الفلسفة المصرٌة القدٌمة راعً اللؽات والثقافة 

والكتابة وتسجٌل األحداث التارٌخٌة والقوانٌن والزمن 

والسنٌن والتقوٌم، وهو المكلؾ بالحسابات والمسٌطر 

على الحروؾ،و ؼالباً ما نجده فً مشاهد الحساب 

لمتوفى ٌقؾ بجانب المٌزان ٌحسب وٌسجل أعمال ا

وٌقدمها إلى أوزورٌس وقد صوره الفنان المصري 

برأس طابر وجسد إنسان، أو على شكل طابر فً 

 الطبٌعة.
 

 (49نقالً عن )

 ( ٌوضح أهم العناصر الحٌوانٌة فى الفن المصرى القدٌم ومدلولها الرمزي وأشهر هٌئاتها الشكلٌة1تابع جدول)

 

 النتائج والتوصٌات :

 أوال النتائج :

إن الرمز هو العالقة الرابطة بٌن الجانبٌن "المدلول ، والتعبٌر" دون أن ٌكون هناك صلة بٌن شكل الرمز والمضمون  

 الذى ٌحمله المعنى من الرمز. 

على مر العصور تم صٌاؼتها  -دنٌوٌة و عقابدٌة -أن الرمز كان ٌحوى فى ذاته فلسفة متكاملة خاصة بحٌاة الشعوب  

 بصرٌة. والتعبٌر عنها بلؽة

كان للرمز دوراً هاما فى بناء ثقافات الشعوب بصفة عامة، وكان بوابة التعبٌر عن الفكر والفلسفة الخاصة لكل  

 حضارة ولكل مجتمع على إختالؾ ثقافتها وبٌبتها. 

 كان للعنصر الحٌوانى داللة رمزٌة ذات دور كبٌر فى التعبٌر عن فكر وفلسفة الحضارة المصرٌة القدٌمة. 

العنصر الحٌوانى أحد العناصر الهامة ذات الدالالت الرمزٌة التى استخدمها المصرى القدٌم فى صٌاؼة أعماله  ٌعتبر 

 الفنٌة التى أرتبطت بفكره العقابدى. 

إن دراسة المدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم أحد المداخل الفكرٌة والفلسفٌة الهامة فى مجال  

 دنى.التشكٌل المع
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تعرٌؾ الدارسٌن بالمدلول الرمزى للعنصر الحٌوانى فى الفن المصرى القدٌم خاصة عند تصمٌم المشؽولة المعدنٌة ،  

 وذلك لعدم استخدام عناصر حٌوانٌة ذات مدلول رمزى مختلؾ فى فلسفته داخل التصمٌم الفنى الواحد.

ر حٌث استخدمت العدٌد من المعادن واألحجار حظٌت المشؽوالت المعدنٌة فى الفن المصرى القدٌم باهتمام كبٌ 

 الكرٌمة وشبه الكرٌمة التى تؤكد على فلسفته العقابدٌة. 

 ثانٌاً التوصٌات :

إلقاء الضوء على المزٌد من العناصر والهٌبات الشكلٌة فى الفن المصرى القدٌم والتى ترتبط بدالالت رمزٌة تؤكد  

 على فكر وفلسفة الحضارة المصرٌة القدٌمة.

 دراسة الدالالت الرموزٌة للعناصر الحٌوانٌة فى فنون الشعوب والحضارات المختلفة. 

المزٌد من الدراسة العلمٌة والفنٌة بمجال التشكٌل المعدنى للمدلول الرمزى للهٌبات الشكلٌة الخاصة بكل حقبة زمنٌة  

 على مر العصور بمصر.

ت المعدنٌة التراثٌة والتى تلقى الضوء على فكر وفلسفة ضرورة التأمل والدراسة للمعالجات السطحٌة بالمشؽوال 

 الحضارة المصرٌة بحقباتها التارٌخٌة المختلفة.

االستفادة من الدراسات التحلٌلٌة والتارٌخٌة للدالالت الرمزٌة للهٌبات الشكلٌة المختلفة )نباتٌة ، حٌوانٌة ، كتابات ،  

 وؼٌرها( فى تصمٌم المشؽوالت المعدنٌة.
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